** Voorgerechten **
Plankje brood
Geserveerd met kruidenboter, tapenade en pittige dip .

€ 6,75

Antipasti (voor 2 personen)
Plankje belegd met Italiaanse Prosciuttoham, gevulde peppadews,
Tapenade, bruchetti, mozzarella en chorizo

€ 9,75 pp

Pasteitje van kalfsragout

€ 8,75

Krokant pasteibakje van bladerdeeg,
gevuld met Huys gemaakte kalfragout

€ 8,75

Frisse Salade
met zachte franse geitenkaas, appel, noten, gedroogde pruimen,
walnotendressing en croutons

€ 8,75

Carpaccio van botervis,
Geserveerd met rucula en Huys gemaakte limoenmayonaise

** Soepen **
Abrahams Mosterdsoep

€ 4,75

Met spekjes en prei

Heldere groentesoep

€ 4,75

Met verse groenten,runderpoulet en croutons

Romige pomodori tomatensoep
Geserveerd met basilicum en croutons

€ 4,75

** Visch gerechten **
€

19,75

Op de huid gebakken zeebaarsfilet, geserveerd met venkel, mosselen
en witte wijnsaus

€

19,75

Wollegras (vegetarisch)

€

18,75

De Vennetjes
Gebakken sliptongetjes met cherrytomaatjes, groene asperges
en remouladesaus

‘t Moeras

Gemarineerde geroosterde paprika, gevuld met een risotto van
Spinazie en bospaddenstoelen

of
Quiche gevuld met walnoten, paprika,kikkererwten en geitenkaas

€ 18,75

** Vleesch gerechten **
De Pastoorsbastillon

€ 19,75

Varkenshaas, gevuld met tomaat, pruim en monchou
omwikkeld met spek

Lamsschenkel Het Ravelijn

€ 19,75

Geserveerd met een honing-tijmsaus

Bourtanger Os

€ 22,75

Gegrilde malse kogelbiefstuk van Iers weiderund,
geserveerd met een jus van gerookte sjalotjes

Mixed Grill de Vesting

€ 19,75

Kipfilet, biefstuk en spareribs, geserveerd met chili, knoflook
en whiskysaus

Duo van kalfssukade en speenvarken-rack

€ 19,75

Geserveerd met een kruidnageljus

Curry van kip

€ 19,75

Pittige goed gevulde curry met kip, groene asperges, courgette, paprika,
Citroengras, bamboe en kokosmelk. Geserveerd met Basmati-rijst.

*Bovenstaande gerechten worden geserveerd met een bijbehorend aardappel en
groentegarnituur en frisse rauwkost.

** Nagerechten **

Klein maar fijn

€ 3,75

Bolletje vanilleroomijs, toefje slagroom en een kopje espresso

Coupe 's Landshuys

€ 7,50

Walnotenijs met een scheutje Tia Maria, gebrande amandelen
en slagroom

Passievruchtenbavarois

€ 6,75

Geserveerd met kersengelei en slagroom

Grand dessert

€ 7,75

Laat u eens ”heerlijk” verrassen

Bourtanger koffie(met Bourtanger kruidenbitter)

€ 6,00

Irish coffee (met irish whiskey)

€ 6,50

French coffee (met Grand marnier)

€ 6,50

Rüdesheimer kaffee (met Asbach uralt)

€ 6,50

